
 

ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

ATA Nº 17/2014 

--- Aos vinte e seis  dias do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas vinte horas e trinta 

minutos, na sala de reuniões da Junta de Freguesia de São Mateus, sita na Rua Barão da Fonte 

do Mato número doze, nesta Vila da Praia, Freguesia de São Mateus, compareceram para 

realizar a reunião, mensal ordinária o Presidente Manuel José da Silva Ramos, os seguintes 

membros do Executivo, o secretário Manuel Maria Ramos de Sousa e a tesoureira Lucy Maria 

Remédios Silva, com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia:---------------------------------------------------------------------------- 

- Registo de Presenças-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Leitura da correspondência------------------------------------------------------------------------------- 

-Ordem do dia:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1º Ponto: Eco Freguesias;-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----2ºPonto:Limpeza de linhas de água-------------------------------------------------------------------------- 

-----3ºPintura dos muros do cemitério, limpeza e arranjo do interior------------------------------------ 

-----4ºLimpeza de caminhos ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Eco Freguesias--------------------------------------------------- ------------------------------- 

Relativamente a este ponto efetuamos a limpeza mencionada no relatório da Direção Regional 

do Ambiente, tendo solicitado à Câmara Municipal  para colaborar com o transporte dos 

resíduos na sua maioria compostos por moveis velhos e paletes. ---------------------------------- 

Ponto dois: Limpeza de linhas de água--------------------------------------------------------------------------

Relativamente à limpeza de linhas de água efetuamos corte de canavial e a sua remoção na 

Grota Grande, grota da Silveira e grota da Fonte Nova, devido à escassez de meios não foi 

possível alargar os trabalhos a outas linhas de água.--------------------------------------------------------- 

Ponto três:  Pintura dos muros do cemitério, limpeza e arranjo do interior ---------------------- 

Com o aproximar da tradicional romagem ao cemitério no inicio do mês de Novembro, 

decidimos por unanimidade efectuar trabalhos de pintura  dos muros e limpeza de passeios. 

Ponto dois:  Limpeza de caminhos vicinais--------------------------------------------------------------------- 



Tendo esta Junta efectuado correcção de pavimento no caminho da Fonte da Rocha e Caminho 

velho da Portela aquando da passagem da prova de todo o terreno e de forma a dizimar as 

infestantes e silvados que já vêm aparecendo novamente, decidimos efectuar um ajuste direto 

com a empresa Quinta dos Matos, com vista à aplicação de herbicida ----------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Manuel Maria Ramos de 

Sousa, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes.---------------------------------------- 

O Presidente: _____________________________________________________ 

O Secretário: _____________________________________________________ 

A Tesoureira: _____________________________________________________ 


